
Referat af bestyrelsesmøde 6.-7. Sundby  
27. januar kl. 19-21 i Spejderhytten 

Deltagere: Morten Terp, Janus Weile, Jonna Lohmer, Patrik Thillemann Hemmingsen, Kasper de Linde, 
Christoffer Andersson, Line Gommesen, Lars Bülow, Stine Sund Hald, Tobias Reiner, Sille Zøllner Jensen, 
Thea Gommesen, Brendan Killeen, Martin Duus, Søren Bak-Jensen, Martin Justesen 

Afbud: Søren Vand, Kirsten Fraenkel og Mette Bergenser 

 

Pkt. 1: Velkomst 
Morten leder mødet, Martin J. referent 

 

Pkt. 2: Orientering fra grupperne 
Mikroerne (v. Sille): Sille stopper som grenleder, men andre der gerne vil fortsætte. 
Ulvene (v. Tobias): Er ny grenleder, Sara ny assistent. 
Spirerne (v. Kasper): Bivauk-forløb, 2-årigt årshjul, divisionsturnering.  
Troppen (v. Christoffer): Planlagt næste år, udlandstur 2023. Line er ny assistent. 
Klanen (v. Line): Phillip ny leder, Line assistent. Lagt budget for 2022.  

Hele gruppen (v. Lars): Glæder sig til normal hverdag, at køkkenet bliver færdigt så hytten kan bruges igen. 
Generelt går det rigtig godt. 

 

Pkt. 3: Indkøb (pkt. blev drøftet efter budget)  
Drøftelse af ønsker til indkøb fra Kasper og klanen. Det blev besluttet, at der udarbejdes en opdateret og 
prioriteret liste til næste bestyrelsesmøde samt at der for nogle af udgifterne ansøges midler fra fonde 
(Morten).  

Som udgangspunkt er der i budgettet afsat ca. 40.000 kr. til indkøb udover grenenes årlige budget til 
løbende indkøb på 6.000 kr. hver. 

 

Pkt. 4: Kursuskoordinator 
Duus præsenterede forslag om kursuskoordinator, der skal have overblik over, hvilke kursusmuligheder der 
er i DDS og hvem det kunne være relevant for.  

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og Thea blev valgt som kursuskoordinator med bistand fra Duus.  

 

Pkt. 5: SL2022 
Duus orienterede om, at gruppen har forhåndstilmeldt sig SL2022, at prisen pr. deltagende spejder 
forventes at blive 2.250 kr. hvortil kommer diverse tilskud, således at nettoudgiften for den enkelte 
forventes at udgøre ca. 1500-1600 kr.  

Mikroerne deltager i 4 dage, ulvene i 5 dage og de øvrige grene deltager i 8 dage. 

 



Pkt. 6: Grupperåd, herunder regnskab og budget 
Grupperåd afholdes 27. februar og tidspunkt blev fastsat til kl. 13. Klanen står for at arrangere fastelavn. 

Dagsordenen blev gennemgået. Formændene aflægger en mundtlig beretning. Der udarbejdes en kort 
skriftlig beretning fra grenene (Lars). Udviklingsplan opdateres (Duus). 

Der blev anmeldt et forslag om at oprette en ny klan for spejdere over 20 år (Thea). 

Det blev besluttet at fastsætte bestyrelsen til 25 medlemmer. Kirsten Fraenkel, Jonathan de Linde, Søren 
Vand og Lene Katrine Kristensen stopper. Søren Bak-Jensen genopstiller. De øvrige bestyrelsesmedlemmer 
er ikke på valg.  

Vedr. regnskab: Regnskabet blev godkendt. Der var spørgsmål til posteringen af aktivitetstilskud, som 
afklares med Brian (Morten). 

Vedr. budget: Det blev besluttet at implementere en tidligere beslutning om kontingentforhøjelse til 2.400 
kr. årligt fra og med i år. Det forbedrer indtægterne med ca. 50.000 kr. hvilket nedbringer det budgetterede 
underskud til ca. -50.000 kr.  

Bestyrelsen drøftede, at budgettet på langt sigt ikke er holdbart, da udgifterne overstiger indtægterne og at 
det ikke vil være forsvarligt at nedbringe egenkapitalen meget mere end niveauet efter 2022.  

Der blev drøftet forskellige muligheder for indtægter, herunder forslag om salg af juletræer. Christoffer 
forbereder et oplæg herom til næste bestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 7: Eventuelt 
Stine orienterede om behov for forældreinddragelse, der dagsordensættes på Grupperådet 

Duus orienterede om valg til Folkeoplysningsudvalget i København.  

 

 

Således opfattet, 

 

Martin Justesen 

  

 


